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A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS  N° 0000022-45.2015.815.0000 – 1º Tribunal  do Júri  da
Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Renan Cavalcante Lira de Oliveira (OAB/PB 18.341)
PACIENTE: Bruno Ferreira da Silva

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO. EXCESSO  DE
PRAZO  PARA  A  FORMAÇÃO  DA  CULPA.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  INFORMAÇÕES  DA  AUTORIDADE
DITA  COATORA.   PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE.
INEXISTÊNCIA  DO  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

1. A superação do prazo, por si  só, não conduz
imediata  e  automaticamente  ao reconhecimento
de constrangimento ilegal  por excesso de prazo
na formação da culpa, impondo análise à luz do
princípio da razoabilidade.

2.  Resposta  à  acusação  apresentada  por
Advogado não constituído. Necessidade de nova
intimação.  Carga  feita  com  injustificável
devolução  dos  autos  após  quase  um  mês.
Citação  encaminhada  para  presídio  aonde  se
encontra apenas o corréu.

3. Não se pode dizer  que a prisão do paciente,
até  a  presente  data,  esteja  a  configurar  um
constrangimento  ilegal  atribuível  ao  juiz  da
causa.

4. Denegação da ordem.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus,
acima identificados:

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem.
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Relatório

Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada pelo Bel. Renan Cavalcante Lira de Oliveira (OAB/PB 18.341), em favor
de Bruno Ferreira da Silva, qualificado inicialmente, alegando, para tanto, suposto
constrangimento ilegal proveniente da Juíza de Direito plantonista com exercício
no 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Juntou documentos (fls. 18/175).

O  cerne  da  insurreição  reside  no  excesso  de  prazo  para
conclusão da instrução processual.

A impetração tem como objetivo liberar o paciente para que
responda o processo em liberdade.

Aduz que o indiciado se encontra preso “desde o dia 18 de
junho de 2014, e até agora não fora sequer citado para apresentar defesa prévia
e constituir advogado, trazendo incomensurável prejuízo à celeridade processual
exigida em demandas de natureza penal”.

Alega que foram ultrapassados 202 (duzentos e dois) dias,
todavia, não consta defesa preliminar de nenhum dos réus.

Por fim, requer a concessão de liminar,  no sentido de que
seja revista a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, concedendo-
se a liminar e ratificando-a quando da apreciação do mérito do presente “Writ”. 

Despacho  inicial  às  fls.  180,  solicitando  informações  da
autoridade dita coatora, as quais foram prestadas às fls. 184/193.

O  Magistrado  em  substituição  informa  que  o  paciente  foi
denunciado como autor do delito acompanhado de outro indivíduo, pela prática
em tese, de crime de homicídio consumado, duplamente qualificado.

A  prisão  preventiva  do  corréu  Felipe  Silva  dos  Santos  foi
decretada em 22 de setembro de 2014.

Ainda,  informa  que  a  denúncia  foi  oferecida  em  22  de
setembro de 2014 e recebida em 14 de outubro de 2014.

Reporta,  ainda,  que  “o  paciente  e  o  corréu  constituíram
Advogados  por  procuração.  Entretanto,  apenas  foi  apresentada  a  resposta  à
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acusação do paciente Bruno Ferreira da Silva subscrita por advogado que não
consta na procuração apresentada, não estando, portanto, habilitado.”

Foi  determinado  a  intimação  do  causídico  que  interpôs  o
primeiro  habeas  corpus  impetrado  em  favor  do  paciente.  Porém,  “um  outro
causídico fez “carga rápida” do álbum processual em 19 de dezembro de 2014,
mas apenas o devolveu em 16 de janeiro de 2015”.

Outrossim, relata que foi tentada sem êxito a intimação do
paciente no Presídio do Róger, com base nas informações da autoridade policial.
Contudo após consulta ao COPEM, constatou-se que o paciente se encontrava
recluso na Cadeia Pública de Bayeux e o corréu no Presidio do Róger, para onde
foram expedidos novos mandados de citação.

Por outro bordo, foi determinada a intimação do causídico que
apresentou  a  defesa  preliminar  do  paciente  para  que  o  mesmo  apresente
instrumento de procuração.

Liminar indeferida às fls. 196/197.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça
lançou parecer pela denegação da ordem (fls. 199/202). 

Conclusos  os  autos, coloquei-os  em mesa para julgamento
(fls. 203).

É o relatório.

Voto.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
writ impetrado. 

Como  visto  alhures,  almeja  o  impetrante  a  concessão  do
Habeas Corpus, sob o argumento de que está configurado excesso de prazo, pois
o paciente foi preso em 18/06/2014 e, até a presente data, sequer foi citado para
apresentar defesa prévia.

Ab  initio,  imperioso  se  faz  ressaltar  que,  tanto  a  doutrina,
como  a  jurisprudência,  vem  reconhecendo  que  a  manutenção  do  réu  em
isolamento  celular  por  tempo  superior  ao  que  a  lei  prevê,  caracteriza
constrangimento ilegal, reparável pela via do habeas corpus. 
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No entanto, os prazos estabelecidos para a formação da culpa
não são absolutamente rígidos, admitindo-se que haja dilação dos mesmos, ainda
que não provocada pela defesa, se devidamente justificada.

Com efeito, há situações nas quais alguns entraves processuais
ocorrem  que,  em  respeito  à  garantia  constitucional  do  contraditório,  forçam  o
magistrado a dilatar o prazo de encerramento da instrução criminal. 

De tal modo, a superação do prazo, por si só, não conduz imediata
e automaticamente ao reconhecimento de constrangimento ilegal  por excesso de
prazo na formação da culpa, impondo análise à luz do princípio da razoabilidade.

Há que se examinar a regularidade do feito e a sequência dos atos
processuais no tempo.

Consoante  informações  prestadas,  o  paciente  e  o  corréu
constituíram advogados por procuração, mas a resposta à acusação do paciente
foi subscrita por causídico não habilitado, gerando a necessidade de intimação. E
mais: o Advogado que fez “carga rápida” dos autos em 19 de dezembro de 2014,
apenas os devolveu em 16 de janeiro de 2015.

Contribuiu, ainda, para a demora na tramitação processual a
citação do réu encaminhada para presídio aonde o mesmo não se encontrava.

Por fim, informou o Magistrado que o feito estaria aguardando
a devolução dos mandados de citação expedidos e a apresentação do instrumento
de mandado do Advogado do ora paciente.

Mas, verificando junto ao sistema de informações processuais
do Tribunal de Justiça, constatei que os mandados de citação foram juntados aos
autos e que foi apresentada petição de substabelecimento.

 De forma que não se pode dizer que a prisão do paciente, até a
presente data, esteja a configurar um constrangimento ilegal atribuível ao juiz da
causa.

Assim têm decidido os tribunais, senão, vejamos: 

HABEAS  CORPUS.  ART.  157,  §  3º  DO  CÓDIGO
PENAL.  ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  DE  PRAZO  NA
FORMAÇÃO  DA  CULPA.  DEMORA  JUSTIFICADA
PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE
RÉUS.  CONTRIBUIÇÃO  DA  DEFESA  NA  MORA
PROCESSUAL. SÚMULA DO STJ N. 64. AUDIÊNCIA
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DE  INSTRUÇÃO  E  JULGAMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O
constrangimento  ilegal  por  excesso  de  prazo  na
conclusão  da  instrução  criminal  somente  restará
caracterizado  quando  efetivamente  causado  pelo
ministério público ou pelo juízo criminal, revelando-
se  justificável,  diante  da  complexidade  da  ação
penal,  quantidade  de  réus  denunciados  e
necessidade  de  diligências,  expedição  de
precatórias, dentre outros motivos. 2. Consoante o
enunciado da Súmula n. 64, do Superior Tribunal
de  justiça,  não  cabe  falar  em  constrangimento
ilegal por excesso de prazo quando a delonga teve
origem em atos da defesa, provocando a dilação da
conclusão da instrução processual. 3. No presente
caso, a dilação para a conclusão da instrução pode
ser  debitada  à  complexidade  do  feito  com  dois
acusados e a demora para apresentação da defesa
preliminar  que  veio  aos  autos  em  novembro  de
2014,  peculiaridades  dos  autos  que  levam  a
aplicação da Súmula n. 64, STJ. Ademais, consta
no sistema themisweb que a audiência de instrução
e  julgamento  já  foi  realizada  (21/01/2015).  4.
Ordem denegada. (TJPI; HC 2014.0001.009292-6;
Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des.
Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 10/02/2015;
Pág. 5).

HABEAS  CORPUS  RECEPTAÇÃO  EXCESSO  DE
PRAZO  DEMORA  JUSTIFICADA  INSTRUÇÃO
PENDENTE  DE  OITIVA  DE  TESTEMUNHA  DA
DEFESA SÚMULA Nº 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
INEXISTENTE. Inexiste constrangimento ilegal pelo
excesso de prazo quando justificável a demora nas
peculiaridades  do  caso  concreto,  aplicando-se,
aqui, o princípio da razoabilidade e a Súmula nº 64
do Excelso Superior Tribunal de Justiça. (TJSP; HC
2205725-64.2014.8.26.0000;  Ac.  8170536;  São
Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal;
Rel. Des. Willian Campos; Julg. 29/01/2015; DJESP
09/02/2015).
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Assim, não se acolhe alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo na formação da culpa.

Ante todo o exposto, denego a ordem.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos  Martins
Beltrão Filho, relator,  e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
em 19 de fevereiro de 2015.

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
           Relator
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